PRZEDMIOTY DO WYBORU
TURYSTYKA i REKREACJA
(oferta programowa na rok akad. 2017/2018)
1. Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną : usosweb.uni.lodz.pl
2.Rejestracja jest obowiązkowa: na przykład student I roku studiów pierwszego stopnia musi
zarejestrować się na wybrane przez siebie przedmioty, które będzie realizował w toku II roku
studiów t.j. w roku akad. 2017/2018 itd..
3. Terminy rejestracji:

I tura rejestracji : 19.04.2017 g. 12:00 – 03.05.2017 g. 23:00 – wszyscy studenci
rejestrują się na wybrane przez siebie przedmioty. Po I turze rejestracji zostają odrzucone
przedmioty, na które zapisało się najmniej osób. Przedmioty, na które zapisała się dostateczna
liczba osób i zostały zaakceptowane do realizacji przez Dziekana WNG, przechodzą do II tury
rejestracji jako przedmioty, które będą prowadzone dla określonej grupy studentów. Studenci,
którzy zgłosili się na przedmioty, które nie zostały zaklasyfikowane do realizacji, przystępują
(!!!) do II tury rejestracji. W I turze moża rejestrować się i wyrejestrowywać z przedmiotów.

II tura rejestracji (termin zostanie podany w terminie późniejszym) – rejestrują się studenci,
którzy w pierwszej turze rejestracji wybrali przedmioty, które nie zostały zakwalifikowane do
realizacji po pierwszej turze. Studenci ci muszą dokonać dodatkowej rejestracji na aktywne w II
turze przedmioty (przedmiot). W II turze można jedynie dorejestrować się na wybrane
przedmioty.
Nie ma możliwości uzupełnienia rejestracji, dopisania do określonego przedmiotu lub zmiany
przedmiotu w póżniejszym terminie.
Kody rejestracji:
1400-DLTR2-17/18
na II rok lic. dzienny- studenci I roku wybierają 8 spośród 17 przedmiotów
1400-DLTR3-OT-17/18
na III rok lic. dzienny – studenci II roku specjalności Organizacja turystyki wybierają 6 spośród 18
przedmiotów, przy czym 3 przedmioty muszą być z semestru zimowego, a 3 z letniego
1400-DLTR3-OH-17/18
na III rok lic. dzienny – studenci II roku specjalności Organizacja hotelarstwa wybierają 6 spośród
12 przedmiotów, przy czym 3 przedmioty muszą być z semestru zimowego, a 3 z letniego
1400-DLTR3-OR-17/18
na III rok lic. dzienny – studenci II roku specjalności Organizacja rekreacji wybierają 6 spośród 10
przedmiotów, przy czym 3 przedmioty muszą być z semestru zimowego, a 3 z letniego

1400-DUTR2-17/18
na II rok uzup. dzienny – studenci I roku wybierają 5 spośród 14 przedmiotów + rejestracja w
obrębie specjalności
1400-DUTR-ZPT17/18
na II rok uzup. dzienny – studenci I roku specjalności Zarządzanie przestrzenią turystyczną
wybierają 6 spośród 10 przedmiotów
1400-DUTR-ZPR17/18
na II rok uzup. dzienny – studenci I roku specjalności Zarządzanie przestrzenią rekreacyjną
wybierają 6 spośród 7 przedmiotów

